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cÎ bs- ০৩.৭৫৪.০১১.০৩.০০.২৬০.২০১৮-৭৯০                                                                তাতযখঃ 
০৬ পাল্গুন, ১৪২৫ ফঙ্গ: 

২০ ভাচ থ, ২০১৯ তি. 
 

তনদয়াগ তফজ্ঞতি 

 

 ফাাংরাদদ অথ থননততক অঞ্চর কর্তথক্ষ (মফজা)-এয তনদনাক্ত শূণ্য দ পূযদণয রদক্ষে প্রকৃত ফাাংরাদদী নাগতযকদদয তনকট দত 

তনধ থাতযত পযদভ অনরাইদন আদফদনত্র আফান কযা মাদে। 
 

 

ক্র:নাং দদয নাভ  দ াংখ্যা মেি  মের তক্ষাগত মমাগ্যতা 

১. প্রাতনক কভ থকতথা ০১ (এক)টি ১০ভ ১৬০০০-৩৮৬৪০ মকাদনা স্বীকৃত তফশ্বতফদ্যারয় দত স্দাতক ফা ভভাদনয 

তিতে ও কতিউটায চারনায় দক্ষতা থাকদত দফ। 

২. অতিটয ০২ (দুই)টি ১৩তভ ১১০০০-২৬৫৯০ মকাদনা স্বীকৃত তফশ্বতফদ্যারয় দত ফাতণজে তফবাদগ অন্যেন 

২য় তফবাগ/মেতণ ফা ভভাদনয ততজতএ/তজতএ 

স্দাতক তিতে এফাং কতিউটায চারনায় দক্ষতা থাকদত 

দফ। 

৩. াঁটতরতকায-কাভ-কতিউটায 

অাদযটয 

০৪ (চায)টি ১৩তভ ১১০০০-২৬৫৯০ উচ্চ ভাধ্যতভক াটি থতপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ থ; 

কতিউটায ব্যফায াংক্রান্ত ওয়াি থ প্রদতাং, িাটা এতি 

ও টাইতাং ইতোতদয ফ থতনন গতত তননরূ থাকদত দফ; 

ক) ফাাংরা: প্রতত তভতনদট ফ থতনন ২৫ ব্দ; এফাং 

খ) ইাংদযতজ: প্রতত তভতনদট ফ থতনন ৩০ ব্দ। 

৪. উচ্চভান কাযী ০৬ (ছয়)টি ১৪তভ ১০২০০-২৪৬৮০ মকাদনা স্বীকৃত তফশ্বতফদ্যারয় দত স্দাতক ফা ভভাদনয 

তিতে কতিউটায চারনায় দক্ষতা থাকদত দফ। 

৫. তাফ কাযী ০৫ (াঁচ)টি ১৬তভ ৯৩০০-২২৪৯০ মকাদনা স্বীকৃত মফাি থ দত ফাতণজে তফবাদগ উচ্চ ভাধ্যতভক 

াটি থতপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় ন্যেনতভ ২য় তফবাদগ 

ফা ভভাদনয তজতএ উত্তীণ থ; এফাং কতিউটায চারনায় 

দক্ষতা থাকদত দফ। 

৬. কাম থ কাযী ০৫ (াঁচ)টি ১৬তভ ৯৩০০-২২৪৯০ মকাদনা স্বীকৃত কাতযগতয তক্ষা মফাি থ দত ততবর মেদি 

মবাদক নার উচ্চভাধ্যতভক াটি থতপদকট অথফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ন্যেনতভ ২য় তফবাগ ফা ভভাদনয তজতএ 

উত্তীণ থ; এফাং MS Word, Power Point, Excel, 

Internet- কতিউটায চারনায় দক্ষতা থাকদত দফ।  

                                              ম োট =২৩ (দতই)টি  

 

আদফদদনয তথাফরী : 

 

১।  কর দদ আদফদনকাযীয ফয় ২৪/০৩/২০১৯ তি. তাতযদখ ১৮ ফছয মথদক ৩০ ফছদযয ভদধ্য দত দফ। মুতক্তদমাদ্ধা/ীদ 

মুতক্তদমাদ্ধাদদয পুত্র-কন্যায এফাং াযীতযক প্রততফন্ধী প্রাথীদদয মক্ষদত্র ফয়ীভা ১৮-৩২ ফছয। তদফ মুতক্তদমাদ্ধা/ীদ মুতক্তদমাদ্ধায 

পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যাদদয মক্ষদত্র ফয়ীভা ১৮-৩০ ফছয। এ.এ.ত নদদত্রয তবতত্তদত ফয় তনধ থাযণ কযা দফ। ফয় প্রভাদণয 

মক্ষদত্র এতপদিতবট েণদমাগ্য নয়। 

 

২।  যকাতয, আধা-যকাতয ও স্বায়ত্তাতত াংস্থা’য় কভ থযত প্রাথীগণদক অফশ্যই মথামথ কর্তথদক্ষয অন্যভততক্রদভ আদফদন কযদত 

দফ। মভৌতখক যীক্ষা েণকাদর উক্ত কর্তথদক্ষয অনাতত্তত্র দাতখর কযদত দফ। 

  

৩। ফাাংরাদদ যকাদযয জাযীকৃত ফ থদল তফতধ মভাতাদফক মুতক্তদমাদ্ধা অন্যান্য কর মকাটা অন্যযণ কযা দফ। মকাটা প্রাথীয 

মক্ষদত্র মথামথ প্রভাণক দাতখর কযদত দফ। 

 

৪। মভৌতখক যীক্ষায ভয় কর নদদত্রয মূর কত ও Application Form এফাং কর কাগজদত্রয তোতয়ত ছায়াতরত 

দাতখর কযদত দফ। এছাড়া, মজরায স্থায়ী ফাতন্দায প্রভাণ তদদফ ইউতনয়ন তযলদ/দৌযবা/তটি কযদ থাদযন কর্তথক প্রদত্ত 

নদ এফাং আদফদনকাযী মুতক্তদমাদ্ধা/ীদ মুতক্তদমাদ্ধায পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা দর নাক্তকযদণয মক্ষদত্র জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক জাযীকৃত ফ থদল তযত্র অন্যযণ কযা দফ। 

 



 
 

৫। মকান তথ্য মগান কদয ফা ভুর তথ্য প্রদান কদয চাকতযদত তনদয়াগপ্রাি দর এফাং যফতীদত মম মকান ভয় প্রভাতণত দর াংতিষ্ট 

প্রাথীয তনদয়াগাদদ ফাততর কযা দফ এফাং তায তফদ্দদ্ধ আইনান্যগ ব্যফস্থা েণ কযা দফ।   

 

৬।  অম্পূণ থ ও ক্রটিপূণ থ আদফদন মকান কাযণ দ থাদনা ব্যততদযদকই ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

৭। কর্তথক্ষ মকান কাযণ দ থাদনা ব্যততদযদক মম মকান দযখাস্ত েণ ফা ফাততদরয ক্ষভতা াংযক্ষণ কদযন এফাং তনদয়াগ তফজ্ঞতি প্রচাদযয 

কাযদণ কর্তথক্ষ তনদয়াগ প্রদান কযদত তকাংফা তরতখত/মভৌতখক যীক্ষায প্রদফত্র ইস্যে কযদত ফাধ্য থাকদফ না। তনদয়াগ প্রতক্রয়ায় 

কর্তথদক্ষয তদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ। শূন্য দদয াংখ্যা কভ ফা মফত দত াদয মা কর্তথদক্ষয এখততয়াভুক্ত। এ তফলদয় মকান 

আতত্ত উত্থান কযা মাদফ না। 

 

৮।  এই তনদয়াগ তফজ্ঞতি িতকথত মম মকান াংদাধন, াংদমাজন ও তফদয়াজন (মতদ থাদক) মফজা’য তনজস্ব ওদয়ফাইদট 

(www.beza.gov.bd) াওয়া মাদফ।  

 

৯।           আদফদনত্র পূযণ াংক্রান্ত তথাফরীঃ  

যীক্ষায় অাংেদণ ইচ্ছুক প্রাথীগণ http://beza.teletalk.com.bd ওদয়ফাইদট আদফদনত্র পূযণ কযদত াযদফন। এছাড়া 

পযভপূযণ, জভাদাদনয তনদদ থাফরী এফাং অন্যান্য প্রদমাজে তথ ও তথ্যাফরী পূণ থাঙ্গ তনদয়াগ তফজ্ঞতি ফাাংরাদদ অথ থননততক অঞ্চর কর্তথক্ষ 

(মফজা) ওদয়ফাইদট (www.beza.gov.bd) াওয়া মাদফ। 

১০।  অনরাইদন আদফদনত্র পূযণ াংক্রান্ত তনয়ভাফরী ও তথাফরী: 

(ক) যীক্ষায় অাংেদণয ইচ্ছুক প্রাথীগণ http://beza.teletalk.com.bd এই ওদয়ফাইদট আদফদনত্র পূযণ কযদত াযদফন। 

আদফদদনয ভয়ীভা তননরূ: 

i. Online-এ আদফদনত্র পূযণ ও যীক্ষায তপ জভাদান শুদ্য তাতযখ ও ভয়: ২৪/০৩/২০১৯ তিঃ, কার-১০:০০ টা। 

ii. Online-এ আদফদনত্র জভাদাদনয মল তাতযখ ও ভয়: ০৯/০৪/২০১৯ তিঃ, তফকার-০৫:০০ টা। 

উক্ত ভয়ীভায ভদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আদফদনত্র Submit-এয ভয় মথদক যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভদধ্য 

অথ থাৎ ১২/০৪/২০১৯ তিঃ, তফকার-০৫:০০টায ভদধ্য এএভএ-এয ভাধ্যদভ যীক্ষায তপ জভা তদদত াযদফন। 

(খ) Online আদফদনদত্র প্রাথী তাঁয স্বাক্ষয (নদঘ থে ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও যতঙ্গন ছতফ (নদঘ থে ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) েোন কদয 

তনধ থাতযত স্থাদন Upload কযদফন। 

(গ) Online আদফদনদত্র পূযণকৃত তথ্যই মমদতু যফতী কর কাম থক্রদভ ব্যফহৃত দফ, মদতু Online-এ আদফদনত্র Submit 

কযায পূদফ থই পূযণকৃত কর তদথ্যয ঠিকতা িদকথ প্রাথী তনদজ তবাগ তনত ত দফন। 

(ঘ) প্রাথী Online-এ পূযণকৃত আদফদনদত্রয একটি যতঙ্গন তপ্রণ্টকত যীক্ষা াংক্রান্ত মম মকান প্রদয়াজদনয ায়ক তদদফ াংযক্ষণ 

কযদফন।  

(ঙ) SMS মপ্রযদণয তনয়ভাফরী ও যীক্ষায তপ প্রদান: Online-এ আদফদনত্র (Application Form) মথামথবাদফ পূযণ কদয 

তনদদ থনা ভদত ছতফ এফাং স্বাক্ষয upload কদয আদফদনত্র Submit কযা িন্ন দর কতিউটাদয ছতফ Application 

Preview মদখা মাদফ। তনভু থরবাদফ আদফদনত্র Submit কযা িন্ন প্রাথী একটি User ID, ছতফ এফাং স্বাক্ষযযুক্ত একটি 

Applicant’s copy াদফন। উক্ত Applicant’s copy প্রাথী download পূফ থক যতঙ্গন তপ্রন্ট কদয াংযক্ষণ কযদফন। 

Applicant’s কতদত একটি User ID নম্বয মদয়া থাকদফ এফাং User ID নম্বয ব্যফায কদয প্রাথী তনদনাক্ত দ্ধততদত মম মকান 

Teletalk pre-paid mobile নম্বদযয ভাধ্যদভ ০২ (দুই) টি SMS কদয যীক্ষায তপ ফাফদ প্রাতনক কভ থকতথা দদয জন্য 

৫০০/- (াঁচত) টাকা ও অন্যান্য দদয জন্য ১০০/- (একত) টাকা অনতধক ৭২ (ফাাত্তয) ঘণ্টায ভদধ্য জভা তদদফন। এখাদন তফদলবাদফ 

উদেখ্য মম,  “Online-এ আদফদনদত্রয কর অাং পূযণ কদয Submit কযা দরও যীক্ষায তপ জভা না মদয়া ম থন্ত Online 

আদফদনত্র মকান অফস্থাদতই গৃীত দফ না’’। 

 প্রথভ SMS: BEZA<space>User ID তরদখ Send কযদত দফ 16222 নম্বদয। 

 Example: BEZA ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk-............ will be charged as application fee. Your PIN is 

12345678. To pay fee Type BEZA <Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 

 তিতীয় SMS: BEZA<space>Yes<space>PIN তরদখ Send কযদত দফ 16222 নম্বদয। 

 Example: BEZA YES 12345678 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for BEZA 

Application for post xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

 

(চ)  প্রমফত্র প্রাতিয তফলয়টি http://beza.teletalk.com.bd  ওদয়ফাইদট এফাং প্রাথীয মভাফাইর মপাদন SMS-এয ভাধ্যদভ 

(শুধুভাত্র মমাগ্য প্রাথীদদযদক) মথাভদয় জানাদনা দফ। Online আদফদনদত্র প্রাথীয প্রদত্ত মভাফাইর মপাদন যীক্ষা াংক্রান্ত মাফতীয় 

মমাগাদমাগ িন্ন কযা দফ তফধায় উক্ত নম্বযটি াফ থক্ষতণক চর যাখা, SMS ড়া এফাং প্রাি তনদদ থনা তাৎক্ষতণকবাদফ অন্যযণ কযা 

ফাঞ্ছনীয়। 

http://beza.teletalk.com/
http://beza.teletalk.com.bd/
http://beza.teletalk.com.bd/


 
 

(ছ) SMS-এ মপ্রতযত User ID এফাং Password ব্যফায কদয যফতীদত মযার নম্বয, দদয নাভ, ছতফ, যীক্ষায তাতযখ, ভয় ও 

স্থাদনয/দকদেয নাভ ইতোতদ তথ্য াংফতরত প্রদফত্র প্রাথী Download পূফ থক যতঙ্গন  tnirP কদয তনদফন। প্রাথী প্রদফত্রটি তরতখত 

যীক্ষায় অাংেদণয ভদয় এফাং উত্তীণ থ দর মভৌতখক যীক্ষায ভদয় অফশ্যই প্রদ থন কযদফন; 

(জ) শুধুভাত্র মটতরটক তপ্র-মইি মভাফাইর মপান মথদক প্রাথীগণ তননফতণ থত SMS দ্ধতত অন্যযণ কদয তনজ তনজ User ID এফাং 

Password পুনদ্দ্ধায কযদত াযদফন। 

i. User ID জানা থাকদর BEZA<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: BEZA  Help User ABCDEF & send to 16222 

ii. PIN Number জানা থাকদর: BEZA<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 

16222. 

Example: BEZA  Help PIN 12345678 & send to 16222. 

 

১১।  মকান তদতফয ফা স্যাতয প্রাথীয অদমাগ্যতা ফদর তফদফতচত দফ। প্রাথীদক তরতখত/মভৌতখক/ব্যফাতযক (প্রদমাজে মক্ষদত্র) যীক্ষায় অাংেদণয 

জন্য মকান টিএ/তিএ প্রদান কযা দফ না। 

 

(মখাকন কাতন্ত াা) 

উতচফ   

ব্যফস্থাক (প্রান) 

এফাং 

দস্য তচফ 

১০ ও তদতনন মেদিয দদ যাতয তনদয়াদগ স্যাতয প্রণয়দনয তনতভত্ত 

গঠিত ফাছাই কতভটি 

 

 

 


